
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
Le Cordon Bleu İlk ‘Grand Diplôme’Mezunlarını Verdi 

Geleceğin Executive Şefleri  
‘Grand Diplôme’ ile Mezun Oldu 

Dünyanın en prestijli mutfak sanatları kurumu kabul edilen Le Cordon Bleu’ nün 
Özyeğin Üniversitesi bünyesindeki 9 aylık eğitimini tamamlayan öğrenciler, kurumun 

en üst seviyesini gösterir “Diplôme de Cuisine” ve “Diplôme de Patisserie” belgelerini 
Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü M. Özyeğin’in elinden aldı. Le 
Cordon Bleu Danışma Kurulu üyelerinin de katılımları ile gerçekleşen törenle mezun 

olan 17 kişi, mutfak sanatları alanında uluslararası geçerliliği olan en prestijli 
diplomaya sahip oldu. 

 
 
 

10 Ekim 2013, İstanbul-Özyeğin Üniversitesi işbirliğiyle 2013 Ocak ayında Türkiye’de 
eğitime başlayan Le Cordon Bleu, sertifika programlarına katılarak 9 aylık eğitimi 
tamamlayan öğrencilerini Grand Diplôme ile mezun etti. Mutfak Aşaması ve Pastacılık 
Aşaması olmak üzere temel 2 alandan oluşan programda, mutfak ve pastacılıkta temel, orta 
ve üstün seviyelerini başarıyla tamamlayan 17 öğrenci, şefler arasında en prestijli diploma 
sayılan “Diplôme de Cuisine”, “Diplôme de Patisserie” ve “Grand Diplôme” belgelerini 
Özyeğin Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Hüsnü Özyeğin’in elinden aldı. 
 
Le Cordon Bleu Türkiye Direktörü Defne Ertan Tüysüzoğlu konuyla ilgili olarak, “İlk 
mezunlarımızı vermekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Öğrencilerimiz 9 ay boyunca 
Master Chef’ lerimizden mutfak sanatlarının inceliklerini, kusursuz mutfak tekniklerini 
öğrendiler. Bu mezunlarımızın ileride Türkiye gastronomi dünyasında önemli yerlere 
geleceklerine; Türk Mutfağının tanıtılması ve Türk Şeflerinin de dünyada hak ettiği yeri 
almalarında  önemli rol oynayacaklarına inanıyorum.” diye konuştu. 
 
Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü M. Teoman Alemdar, 
“118 yıldan beri mutfak sanatlarında mükemmeliyetle eş anlamlı olan Le Cordon Bleu’den  
sertifikalı şef olmak bir ayrıcalık. Her yıl dünya çapında birçok aday,  Le Cordon Bleu 
sınavlarını geçerek, Le Cordon Bleu sertifika veya diplomalarına hak kazanıyor. Özyeğin 
Üniversitesi ve Le Cordon Bleu işbirliği ile artık Türkiye’de de bu sertifikaya sahip olmak 
mümkün. Üniversitemiz bünyesinde 9 ay önce başlayan bu kapsamlı programdan, şefler 
arasında en prestijli diploma sayılan ‘Le Grand Diplôme Le Cordon Bleu’ ye hak kazanan 
ilk mezunlarımızı vermekten mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.  
 

Editöre Notlar: 

2012 Temmuz ayında Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programı’nı açarken dünyanın 
en prestijli mutfak sanatları kurumu Le Cordon Bleu ile işbirliği anlaşmasını da imzalayan 
Özyeğin Üniversitesi, öğrencilerini dünyanın en usta şefleriyle yetiştirirken, Le Cordon Bleu 
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ile birlikte açtığı Sertifika Programları ile bu alanda kendini geliştirmek ve ilerlemek 
isteyenlere de yeni bir geleceğin kapılarını araladı. İlki 2013 Ocak ayında başlayan 
programlardan, 11 haftalık eğitimi tamamlayan 35 öğrenci mezun olmuştu.  
 
Özyeğin Üniversitesi ve Le Cordon Bleu işbirliği kapsamında, Gastronomi ve Mutfak 
Sanatları Lisans Programı ve Otel Yöneticiliği Lisans Programı’ndaki “mutfak sanatları” 
dersleri Le Cordon Bleu Master Şefleri tarafından verilirken,  20’den fazla ülkede olduğu gibi,  
üniversite öğrencisi olmasa da, mutfak sanatları alanındaki yetkinliğini geliştirmek ve bunu 
uluslararası saygı gören bir Sertifika ile taçlandırmak isteyen, ya da kariyerini değiştirmeyi 
hedefleyen herkes için,  Ocak 2013’te Le Cordon Bleu Sertifika Programları da başlamıştı.  
 
 
Dersler, “Meilleur Ouvrier De France” ünvanlı şeflerden 

Le Cordon Bleu Programları dünya çapında prestijli yarışmalarda ödüller kazanmış, “Meilleur 
Ouvrier de France” gibi ünvanları elde eden isimler tarafından veriliyor. Master Chef Gilles 
Company, Chef Pascal Chivot mutfak derslerini, Master Chef Christophe Bidault  
pastacılık derslerini yönetiyor.  
Şefler, sadece klasik Fransız Mutfağı’nı değil, dünya mutfaklarını ve uluslararası aşçılık 
tekniklerine ait bilgi ve deneyimlerini Le Cordon Bleu öğrencileriyle paylaşıyor. 
 
www.ozyegin.edu.tr/lecordonbleuistanbul adresinden veya 216 564 93 98 numaralı 
telefondan programlar hakkında detaylı bilgi alınabilir. 
 

LE  CORDON BLEU HAKKINDA: 

Le Cordon Bleu, 1895’te “La Cuisiniere Cordon Bleu” dergisinin yayımcısı, gazeteci Marte 

Distel tarafından mutfak sanatları okulu olarak Paris’te kurulmuştur.  Açılışından itibaren, Le 

Cordon Bleu’nün uluslararası ünü, hızla yayılmıştır. 1950’li yıllarda Paris’te yaşayan Julia 

Child’ın bu okulda eğitimini tamamlayıp ünlü bir aşçı ve yemek yazarı olması da Le Cordon 

Bleu’nün tanınırlığını artırmıştır. Julia Child’ın hayatı 2009 yılında vizyona giren Meryl 

Streep’in başrolünde oynadığı “Julie & Julia” adlı bir filme de konu olmuştur. 

 

Günümüzde Le Cordon Bleu,  20 ülkede, 40’ı aşkın uluslararası okulda yılda 20.000 

öğrenciye eğitim vermektedir. Le Cordon Bleu öğrencileri, Michelin yıldızlı restoranlardan 

gelen usta şefler ya da prestijli yarışmalarda galip gelerek Meilleur Ouvrier de France gibi 

unvanları elde eden isimler tarafından eğitilirler. Usta aşçılar, klasik Fransız mutfağı ve 

uluslararası aşçılık tekniklerine ait bilgi ve deneyimlerini Le Cordon Bleu öğrencilerine 

aktarırlar.  

 

Le Cordon Bleu’nun adının hikayesi ise Saint-Esprit Şövalyelerine dayanır. Mavi Kurdele 

anlamına gelen “Le Cordon Bleu” isminin mutfak sanatları ile ilişkilendirilmesi ilk olarak 16. 

yüzyılda ortaya çıkmıştır. Fransa Kralı III. Henri tarafından kurulmuş ve zaferlerini şatafatlı 

ziyafetlerle kutlayan Saint-Esprit Şövalyeleri’nin sembolünde bulunan mavi kurdele, 16. 

yüzyıldan itibaren mutfaktaki mükemmeliyetin simgesi olmuştur. 

 

 

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ HAKKINDA: 

Özyeğin Üniversitesi, yaşamla iç içe, yenilikçi, yaratıcı ve girişimci bir öğrenim merkezi 

olarak topluma hizmet vermek amacıyla Hüsnü M. Özyeğin Vakfı tarafından kuruldu. 

Yükselen mesleklerde derinlemesine bilgi sahibi, yabancı dile hâkim, iletişim ve bilgi 

teknolojileri kullanımında yetkin, uygulama becerisi olan, girişimci, çevresinde ve 

çalışacağı kurumlarda fark yaratacak bireyler yetiştirmeyi amaçlayan Özyeğin 
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Üniversitesi, açtığı programlarda ve oluşturduğu akademik kadroda son derece seçici 

davranır. Kuruluşundan itibaren ilk üç yılda, Özyeğin Üniversitesi öğretim üyelerinin 

yüzde 60’ı dünyada ilk 100, yüzde 85’i ise dünyada ilk 200’de yer alan üniversitelerden 

gelerek Özyeğin Üniversitesi’ne katılmıştır. Lisans eğitiminde olduğu kadar, araştırma 

ve lisansüstü çalışmalarda da mükemmelliğe erişmeye büyük önem veren Özyeğin 

Üniversitesi, 5 fakülte ve 2 yüksekokul çatısı altında, toplam 23 lisans programıyla 

eğitim vermekte; Çekmeköy’de bulunan kampüsünde toplam 220 bin metrekare alanda 

öğrencilerini hayata hazırlamaktadır. 


